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Gastos 

 
Alimentação: Prevêem-se pequenos aumentos em cada um dos sectores relacionados com a 

inflação. No total, os gastos com a alimentação deverão diminuir devido ao fim do projecto da 

cantina social. 

Trabalhos especializados: Espera-se que o gasto com trabalhos especializados diminua ligeiramente 

face ao ano anterior, sendo que se está a assumir que o plano de assistência da F3M, valorizado em 

cerca de 1,5 mil euros será renovado ainda em 2018.  

Honorários: Prevê-se uma diminuição dos gastos com base no pressuposto de que os serviços 

extraordinários prestados à instituição em 2018 (psicologia, criação artística, arquitectura e 

solicitadoria) não se repetirão em 2019. O valor estimado para os honorários dos professores das 

actividades extracurriculares nas creches e jardins foi calculado com base nas frequências de 

Outubro. É possível que ao longo do ano lectivo o número de utentes a frequentar as actividades 

extracurriculares aumente, o que fará aumentar o gasto com honorários, mas também aumentará os 

rendimentos por via da prestação de serviços. Os prestadores de serviços considerados no 

orçamento foram os seguintes: 

 9002: Prof. Música + Prof. Psicomotricidade 

 9012: Prof. Música + Prof. Psicomotricidade + Prof. Dança 

 9007:Prof. Música + Prof. Psicomotricidade 

 9017: Prof. Música + Prof. Psicomotricidade + Prof. Dança 

 9004: Médico 

 9008: Médico 

 9001: Contabilista Certificado + Jurista 

Conservação e reparação: Estima-se que os gastos com conservação e reparação permanecerão 

elevados, principalmente no parque imobiliário. 

Materiais: Prevê-se gastar menos em ferramentas e utensílios de desgaste rápido com base no 

pressuposto de que os gastos extraordinários verificados em 2018 não se repetirão em 2019 

(materiais de autoprotecção, colchões articulados e cacifos). Nos outros materiais prevê-se gastar 

menos tendo como pressuposto o fim da cantina social e, eventualmente, o término do projecto da 

RLIS (cujo modelo de financiamento actual termina no final de Setembro de 2019). 

Energia e fluidos: Consideraram-se pequenos aumentos relacionados com a inflação em cada uma 

das valências. Prevê-se uma ligeira diminuição dos gastos totais com água devido ao fim do projecto 

da cantina social, à conclusão do projecto de acolhimento de refugiados (terminou em Abril de 2018) 

e, eventualmente, ao término do projecto da RLIS (cujo modelo de financiamento actual termina no 

final de Setembro de 2019). 

Deslocações e estadas: Com base nas informações recolhidas junto dos sectores prevê-se gastar um 

pouco menos nas despesas relacionadas com passeios, praias e outras deslocações de utentes. 
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Rendas e alugueres: Tendo em conta o término do projecto de acolhimento de refugiados (em 2018) 

e a eventual conclusão do projecto da RLIS estimamos que os gastos com rendas e alugueres 

diminuam em 2019. 

Serviços de limpeza, higiene e conforto: Trata-se da valorização contabilística dos serviços prestados 

pela lavandaria aos lares e apoio domiciliário. Não tem efeito directo no resultado uma vez que tem 

como contrapartida a rubrica de rendimentos (74) “trabalhos para a própria entidade”. Contudo, 

permite perceber que é expectável que os gastos com a lavandaria aumentem no próximo ano. 

Outros serviços diversos: Prevê-se uma diminuição dos gastos devido ao fim do projecto da cantina 

social. Também não afecta directamente os resultados uma vez que tem como contrapartida a 

rubrica de rendimentos (74) “trabalhos para a própria entidade”. 

Gastos com o pessoal: Estima-se um aumento dos gastos com o pessoal na ordem dos 28 mil euros, 

em parte relacionado com o facto da previsão orçamental não considerar baixas (em 2018 várias 

colaboradoras estiveram de baixa e algumas não foram substituídas). Chama-se a atenção para o 

facto de esta previsão não considerar o eventual aumento do salário mínimo nacional que, caso se 

confirme a passagem para os 600€, terá um impacto de, aproximadamente, 14 mil euros. Se este 

cenário se confirmar, cerca de 33% dos colaboradores da instituição passarão a receber o SMN. 

Normalmente estes aumentos são compensados por aumentos nas comparticipações pagas pela 

Segurança Social, algo que, por uma questão de coerência, também não foi considerado. 

Amortizações e depreciações: Estima-se um aumento nesta rubrica devido à expectativa de que a 

empreitada de remodelação e ampliação do Lar de S. Tiago termine em 2019, começando assim a ser 

amortizada. 

Outros gastos e perdas: Prevêem-se, naturalmente, menos correcções de períodos anteriores. Os 

custos com apoios financeiros concedidos a utentes também deverão diminuir devido à conclusão do 

projecto referente ao acolhimento de refugiados (que terminou em 2018 mas ainda afectou o 

primeiro quadrimestre do ano). 

 
 

Rendimentos 

 
Quotas dos utilizadores: Estima-se um aumento de 16,9 mil euros. 

Mais de metade deste aumento está relacionado com o Jardim Santiago da Barra, onde se prevê um 

crescimento da facturação na ordem dos 9,8 mil euros motivado pelo aumento da ocupação no ano 

lectivo que se iniciou recentemente. 

Prevê-se um gasto total de, aproximadamente 2,9 milhões de euros, o que corresponde a uma 
diminuição de 0,6% face a 2018. 
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No Lar da Piedade, no Lar de S. Tiago e no SAD 

prevê-se que as mensalidades continuem a 

aumentar progressivamente, em parte devido à 

aplicação rigorosa da portaria que regula este 

tipo de comparticipações 

Na Creche da Misericórdia o ano lectivo 

arrancou com menos utentes, pelo que se 

acredita que poderá haver uma diminuição nos 

montantes facturados. 

Na Creche Santiago da Barra a diminuição 

prevista está relacionada com a existência de 

mensalidades ligeiramente mais baixas, algo 

que tem que ver com os rendimentos dos 

agregados familiares. 

Subsídios da Segurança Social: Prevê-se um aumento dos subsídios da Segurança Social equivalente 

a 9,8 mil euros. 

No Jardim Santiago da Barra a previsão de 

aumento tem que ver, em primeiro lugar, com a 

crença de que, este ano, o número de utentes a 

frequentar a resposta será, pelo menos, igual ao 

número máximo de utentes financiados pela 

Segurança Social, algo que não aconteceu em 

boa parte de 2018. Para além desta crença, 

suportada pela frequência registada no início do 

corrente ano lectivo, estima-se um aumento no 

diferencial remuneratório das educadoras, 

tanto no Jardim Santiago da Barra como no 

Jardim da Misericórdia. 

No Lar da Piedade estima-se que as vagas serão 

ocupadas mais rapidamente do que em 2018, 

algo para o qual contribuirá o novo regulamento 

interno que entrará em vigor ainda este ano. 

A previsão de aumento dos subsídios no SAD tem por base o aumento do número médio de utentes 

(29 por mês). Na Cantina Social o término do projecto ditará o fim dos subsídios. 

Subsídios de outras entidades públicas: Prevêem-se menos subsídios devido ao facto do projecto de 

acolhimento de refugiados ter terminado em Abril de 2018 (afectando parte do ano) e de o modelo 

de financiamento para a RLIS terminar em Setembro de 2019. 

Revisão 18 Orçamento 19

Creche 

Santiago da Barra
61.700 € 60.330 € -1.370 €

Jardim 

Santiago da Barra
92.785 € 102.605 € 9.820 €

Lar de S. Tiago 343.265 € 346.275 € 3.010 €

Creche da 

Misericórdia
119.555 € 116.240 € -3.315 €

Jardim da 

Misericórdia
101.280 € 101.730 € 450 €

Lar da Piedade 291.340 € 298.560 € 7.220 €

Serviço de Apoio 

Domiciliário
43.310 € 44.415 € 1.105 €

Total 1.053.235 € 1.070.155 € 16.920 €

QUOTAS DOS UTILIZADORES

Revisão 18 Orçamento 19

Creche 

Santiago da Barra
117.487 € 117.487 € 0 €

Jardim 

Santiago da Barra
130.808 € 146.768 € 15.959 €

Lar de S. Tiago 276.803 € 276.337 € -466 €

Creche da 

Misericórdia
209.571 € 209.571 € 0 €

Jardim da 

Misericórdia
113.992 € 115.540 € 1.548 €

Lar da Piedade 199.571 € 200.457 € 885 €

Serviço de Apoio 

Domiciliário
90.551 € 93.784 € 3.233 €

Cantina Social 11.398 € 0 € -11.398 €

Total 1.150.181 € 1.159.942 € 9.761 €

SUBSÍDIOS DA SEGURANÇA SOCIAL
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Doações e heranças: Estima-se uma ligeira diminuição das doações e heranças na medida em que, 

sendo as entradas na igreja pagas, é expectável que as esmolas diminuam. O ano de 2018 foi um ano 

com muitos donativos específicos que, à partida, não se repetirão em 2019. 

Rendas: A estimativa para os rendimentos provenientes de rendas habitacionais e comerciais foi 

efectuada com base nos valores facturados em Outubro (não foram incluídos neste orçamento, por 

falta de elementos, as actualizações ordinárias que entrarão em vigor em Janeiro de 2019). A 

renegociação do contrato de cessão de exploração do hotel Calatrava efectuada em Junho irá 

aumentar os rendimentos de 2019 em 2,3 mil euros. 

Correcções de períodos anteriores: Prevêem-se, naturalmente, menos correcções do que as 

efectuadas em 2018. 

Juros: Não se prevê que as taxas de juro caiam mas o vencimento de depósitos a prazo com taxas 

negociadas há cerca de 2 anos irá, provavelmente, resultar na contratualização de taxas 

significativamente mais baixas, de acordo com o que está a ser praticado no mercado. 

 

Resultado Líquido Previsional: 16.438,74 € 

 

 

 

 

 

Prevê-se um rendimento total de, aproximadamente 2,9 milhões de euros, o que corresponde a 
uma diminuição de 0,6% face a 2018. 


